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Naturpleje - forvaltning og vedligehold
af naturområder såsom heder, moser,
skove, strandenge, åer, vandhuller, dyrehaver og bynær natur - er blevet et
stadig vigtigere tema i samfundet, og
lidt af en hjertesag for danskerne.
Poda har mange års erfaring med gennemførelse af naturplejeprojekter. Som
totalleverandør kan vi levere komplette
løsninger med en solid lokal forankring
fra Poda-centre over hele landet.
Gennem mere end 35 år har Poda inspireret med sikre og nyskabende hegnsløsninger, såsom overvågning af elhegn pr. SMS.

Udgiver: Poda Hegn 2011
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Vi udfører næsten alle typer opgaver og
råder over en stor maskinpark, der matcher ethvert behov. Kvaliteten sikres af
et højt fagligt niveau, opnået gennem
årtiers praktiske erfaringer og løbende
uddannelse af alle medarbejdere.

I samspil med naturen
Meget af den natur vi kender og elsker, er resultatet af menneskelige aktiviteter, hvor samspillet med naturen bl.a. har skabt
enge, overdrev og heder. Med naturpleje og -genopretning bevarer og genskaber vi disse unikke naturområder og det særlige
dyre- og planteliv, der trives her.
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Naturen har brug for pleje
Naturen i Danmark har generelt
brug for pleje, hvis landskabets
kvaliteter og artsrigdomme skal
bevares.
Oprindeligt har store vildtlevende
dyr - og sidenhen husdyr - haft en
afgørende betydning for dannelsen
af de danske naturværdier. Derfor
er det nødvendigt, at store dyr fortsat plejer naturen.
Samspillet mellem natur, dyr og
vores moderne civilisation betyder,
at gode, funktionelle hegnsløsninger er mere nødvendige end nogensinde.
Få naturen tæt på kontoret
Også virksomheder og institutioner
med grønne arealer kan med fordel
benytte dyr til afgræsning.
Et naturareal er en unik måde at
skabe et grønt image omkring virksomheden - og en flok græssende
får eller kvæg er et afslappende
og værdifuldt aktiv for alle. Der er
desuden god økonomi i at spare på
maskiner og arbejdskraft.
Poda leverer og monterer en komplet indhegning, og kan også skaffe
dyrene og sørge for en aftale om
pasning og opsyn.
Valget af dyr afhænger bl.a. af
arealets størrelse og beskaffenhed.
Får er nøjsomme og rolige dyr, der
ikke stiller de store krav - andre
muligheder er ammekvæg eller
mere eksotiske dyr.
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Afgræsning holder naturen åben og bevarer et varieret dyre- og planteliv

Virksomheder og institutioner kan med fordel pleje grønne arealer med afgræsning

Poda Supernet på Poda Økopæle. Bemærk Supernet-knuden

Et typisk skovhegn

Skov- og hjortehegn
Hegn er nødvendige - både for at
holde dyr inde og dyr ude.
Poda Supernet rulle á 100 m
2705255

Højde 52,5 cm
5 tråde. Maskebredde: 30 cm

270900815 Højde 90 cm
8 tråde. Maskebredde: 15 cm
2709008

Højde 90 cm
8 tråde. Maskebredde: 30 cm

271551115 Højde 150 cm
11 tråde. Maskebredde: 15 cm
2715511

Højde 150 cm
11 tråde. Maskebredde: 30 cm

271901715 Højde 190 cm
17 tråde. Maskebredde: 15 cm
2719017

Højde 190 cm
17 tråde. Maskebredde: 30 cm

272051815 Højde 208 cm
18 tråde. Maskebredde: 15 cm

Gælder det nyplantninger, må
man ofte hegne i en begrænset
årrække for at holde både hjorte
og andre dyr ude, så de nye planter ikke ædes eller beskadiges
under opvæksten. I andre tilfælde
er der brug for et hegn i højeste
holdbarhedsklasse for at holde
dyrene permanent inde på et særligt areal.
Poda leverer og monterer alle
typer nethegn til alle formål, foruden både FSC Økopæle og trykimprægnerede pæle i den velkendte Poda-kvalitet.

Poda Stålgærde er knyttede net i
højeste kvalitet. Fås bl.a. i versioner med haretætte masker forneden.
Poda Supernet er særdeles kraftige nethegn, udført i 2,5 mm high
tensile tråd. Dette net er konstrueret med den karakteristiske triple-knude, der komplet omslutter
og låser alle samlinger.
Pga. sin styrke og de kreppede
tråde er Poda Supernet kraftigt
fjedrende og dermed skånsomt
mod vildtet. Nettets konstruktion bidrager desuden til en god
hegnsøkonomi, da pæleafstanden
kan øges betragteligt.
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El-hegn og hegnspæle
Elhegn
I 1970’erne var det en revolution, da
Poda introducerede ”Insultimber”elhegnet med de særlige, selvisolerende pæle og ”bats” - i dag er det
karakteristiske elhegn almindelig
kendt som et ”Poda-hegn”. Insultimber er blevet FSC®-certificeret,
og Poda-hegnet er stadig kendetegnet ved sin effektivitet, holdbarhed
- og evne til at falde diskret ind i
naturen.

Det originale Poda-hegn med de særlige, isolerende Insultimber-pæle og -bats

Teknologien giver i dag nye muligheder for at overvåge afsides arealer, så der er sikkerhed for, at elhegnene altid er funktionsdygtige.
Poda Økopæl
Poda Økopæl er fremstillet i FSCcertificeret europæisk robinie, der er
kendt for sin særdeles lange levetid.
Ifølge Teknologisk Institut er over 30
års levetid i jord ikke usædvanligt,
og holdbarheden overgår bl.a. eg,
jvf. standarden DS/EN 350-2.

FSC®-certificeret Insultimber
347595 Semipæl 1370 x 38 x 26 cm
347615 Standard bat 950 x 38 x 26 cm
347605 Standard pæl 1520 x 38 x 38 cm
347665 X-pæl 1680 x 38 x 38 cm
347735 X-bat 1238 x 38 x 26 cm

®

®

FSC -certificeret Økopæl
3208200 200 cm Ø8-10
3214220 220 cm Ø14-16
3214300 300 cm Ø14-16
FSC®-certificeret Økopæl ½-skåret
3210175 160 cm Ø10-12
3210212 210 cm Ø10-12
3214250 220 cm Ø14-16
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www.fsc.org
FSC® C006739
Miljømærket for
ansvarlig skovbrug

Miljøcertificering
Poda Hegn var blandt de første danske virksomheder, der blev FSC-certificeret trædistributør. I dag er FSC
det mest udbredte og anerkendte
miljømærke i verden.
FSC-ordningen er din garanti for,
at både Poda Insultimber og Poda
Økopæl stammer fra bæredygtigt
skovbrug i samarbejde med den lokale befolkning.

Bekæmpelse
Bekæmpelse af invasive arter er en
vigtig del af naturplejen. Invasive
arter er indførte arter, der ikke er
hjemmehørende i den danske natur, og som spreder sig så aggressivt, at de truer de bestående økosystemer.
Rynket rose (Rosa rugosa) er et eksempel på en invasiv art i rosenfamilien. Den er blandt andet karakteristisk ved at sætte mange rodskud,
og kommer derfor vækstmæssigt
hurtigt ud af kontrol.
Den giftige kæmpe bjørneklo, der
hurtigt spreder sine frø, anses for
at være et alvorligt problem for den
danske natur. I Danmark har det
derfor været lovpligtigt siden 2004
at bekæmpe kæmpe bjørneklo på
egne arealer, og det offentlige har
adgang til privat ejendom i samme
øjemed.

Nyopslået fold med kæmpe bjørneklo til afgræsning med får. Får elsker bjørneklo og
æder planterne, inden de når at gå i blomst og sprede frø.

Naturpleje med dyr er et oplagt
bedre alternativ til sprøjtegifte. Får
er f.eks. begejstrede for bjørneklo
og æder planterne inden de går i
blomst. Frø kan overleve i jorden i
årevis, men med en tilbagevendende afgræsning vil fårene helt naturligt få bugt med problemet.
Et stort plus ved afgræsning er, at
der i stedet for de invasive arter
vokser nogle særlige typer blomster
frem, som man ellers ikke ser så
ofte.
Stente fremstillet i Poda Økopæl
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Låger, klaplåger og led
I naturområder skal låger og ledåbninger både være
funktionelle, holdbare og falde pænt ind i naturen.
Poda har markedets største udvalg i solide låger,
fremstillet i både hårdttræ, trykimprægneret fyrretræ og naturligt cedertræ - foruden varmgalvaniserede stållåger. Et komplet sortiment i kvalitetsbeslag, herunder aflåseligt lukketøj, sikrer en optimal
løsning til ethvert behov.
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Vandløb og søer
Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering kræver både ekspertise og erfaring.
Poda råder over en stor maskinpark,
der gør det muligt at udføre mange
forskellige specialopgaver hurtigt og
effektivt.
På billedet til højre gælder det grødeskæring ved å, og på billedet nedenunder banker én af Podas specialmaskiner pæle på en eng, uden at efterlade
sig dybe spor.

Hegn i og nær vand stiller særlige krav til
udførelsen
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Hindsgavl Dyrehave

Dyrehaver og naturparker
Ved etableringen af dyrehaver og naturparker er det vigtigt, at indhegningen er
i højeste kvalitet. Hegnene skal holde
dyrene i sikkerhed samtidig med, at de
besøgende ikke må føle sig begrænset
af hegningen.
Projektering og valg af hegnstype sker i
tæt samarbejde med bygherren, så løsningen bliver skræddersyet til dyrene,
områdets karakter samt publikum. Poda
sørger herefter for den komplette løsning af opgaven - og efterfølgende service - fra den mindste fold til det største
projekt.
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Færist. Færiste udføres, så de passer
til forholdene på stedet

Klaplåge samt aflåselig låge tillader
adgang for både gående og maskiner

Strandeng med to-tråds elhegn, monteret på Poda Økopæl. Strandengen afgræsses af køer

Hjortehegn med Hindsgavl slot i baggrunden

Her er hegnet effektivt med et 170 cm højt 4-tråds el-hegn

11

Varenr.

Pris uden/med moms

Jordspyd
Rundt 12 mm. Varmgalvaniseret L: 150 cm
14619
56,-/70,Kobling
146191

44,-/55,-

Tilslutningsklemme
146192

20,-/25,-

48,-/60,-

Betonit jordingskit

Har du vanskelige jordbundsforhold kan
du med Betonit forbedre jordforbindelse
om dit jordspyd.
14620

Pris uden/med moms

...end almindelige batterier.
14513 (9 V batteri 160 AA)
145131 (9 V batteri 55 AA)

312,-/390,168,-/210,-

afbrydere

Jordspyd Kiwitah
Særdeles effektiv. Ekstra stor kontaktflade.
146195
112,-/140,Tilslutningsklemme til Kiwitah
146196

Varenr.

296,-/370,-

Knivafbryder
Anvendes til at slukke for strømmen til den
enkelte fold eller mark.
14607
100,-/125,Knivafbryder med nøgle
Velegnet til hegn langs offentlig vej eller arealer,
hvor publikum færdes.
14608
100,-/125,Afledningskontrol
Afbryder strømmen ved kraftig afledning
(fx. p.g.a. bevoksning eller vand).
14604
224,-/280,-

JORDKABLER
Jordkabel XL, 2,7 mm kerne - 200 m
Med aluminiumskappe. Leder strømmen 40
gange bedre end almindeligt jordkabel.
146271
2.096,-/2.620,Jordkabel 2,5 mm - 50 m
Leder strømmen bedre end alm. jordkabel. Anvendes til lange stræk el. elhegn over 10 Joule.
14627
396,-/495,Jordkabel 1,6 mm kerne - 50 m
Dobbelt isoleret. Forhindre nedbrydning af galvaniseringen. Anvendes til el-hegn under
10 Joule.
14609
268,-/335,Krympemuffe med samleled til jordkabel
14610 Til jordkabel 1,6 mm
28,-/35,146101 Til jordkabel 2,5 mm
32,-/40,BATTERIER
Varta Fritid
12 V akkumulator, 75 Ah. Tåler op til 3 gange
flere dybe afladninger end et almindeligt
startbatteri.
14500
648,-/810,9 V tørbatteri
watterierne holder længere ...
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TRÅD
Gallagher Superwire 2,o mm.
Ring med 25 kg/ca. 1000 m. High Tensile. Tåler
kraftig opstramning.
2002

15 års garanti 596,-/745,-

Poda Jerntråd 2,1 mm
Low Tensile. Dobbelt galv. sikrer beskyttelse mod
rust. Ring m 25 kg.
2005

508,-/635,-

Gallagher Wire Alu/Zink 2,5 mm
Ekstra stort aluminiumsindhold giver bedre
ledeevne og en lang levetid.25 kg.
2000

15 års garanti 596,-/745,-

Poda aluwire - 400 m
Suveræn ledeevne. Lav brudstyrke øger sikkerheden for heste på fold.

2007

396,-/495,-

Hippolux. Strømførende.
Stålkerne belagt med en tyk plastkappe med
sorte kulfibre, som gør tråden strømførende.
20912
Hvid. Rulle á 250 m
1.748,-/2.185,-

Varenr.

Pris uden/med moms

Hippolux. Strømførende. Brun
Stålkerne belagt med en tyk plastkappe med
sorte kulfibre, som gør tråden strømførende.
20913
Brun. Rulle á 250 m
1.748,-/2.185,polytråd
Polytråd Turbo.
Rød/hvid. Slidstærk.
Ledeevne: BEDST. Modstand: 110 Ohm/km.
221400 Rulle á 400 m.
448,-/560,Polytråd Standard.
Ledeevne: GOD. Modstand: 6000 Ohm/km.
221200 Rulle á 200 m
100,-/125,221500 Rulle á 400 m
196,-/245,el-reb
Turbo Brun eller hvid flettet - Lav brudstyrke!
Ledeevne: BEDST. Modstand: 100 Ohm/km
222203 Rulle á 200 m Brun
596,-/745,222503 Rulle á 500 m Brun
1.296,-/1.620,222202 Rulle á 200 m Hvid
596,-/745,222502 Rulle á 500 m Hvid
1.296,-/1.620,Turbo
Ledeevne: BEDST. Modstand: 120 Ohm/km
222201 Rulle á 200 m
448,-/560,222501 Rulle á 500 m
996,-/1.245,Standard
Ledeevne: GOD.
Modstand: 6000 Ohm/km
222200 Rulle á 200 m
222500 Rulle á 500 m

296,-/370,796,-/995,-

polytape
Polytape TURBO 40 mm
Ledeevne: BEDST.
Modstand: 90 Ohm/km.
Antal ledere: 14 superledere.
22440
200 m

Brun 200 m
Hvid 200 m

Pris uden/med moms

Polytape STANDARD 40 mm
Ledeevne: GOD.
Modstand: 1500 Ohm/km
Antal ledere: 14 rustfri ledere
22340
200 m

424,-/530,-

Polytape STANDARD 20 mm
Ledeevne: GOD.
Modstand: 4800 Ohm/km
Antal ledere: 9 rustfri ledere
22320
200 m

224,-/280,-

Polytape TURBO 12,5 mm
Ledeevne: BEDST.
Modstand: 490 Ohm/km
Antal ledere: 9 rustfri ledere
22412
200 m

148,-/185,-

Polytape STANDARD. 12,5 mm
Ledeevne: MIDDEL.
Modstand: 8600 Ohm/km
Antal ledere: 5 rustfri ledere
22312
200 m

124,-/155,-

Pigtråd.
NB! Må ikke bruges i forbindelse med el-hegn.
2006 Rulle á 200 m
352,-/440,trådspoler og klemmer
Trådspole, standard, sort
Stor solid trådspole. Velegnet til polytråd, polytape og el-reb. Med bremse og isoleret håndtag.
Kapacitet: ca. 500 m standard polytråd.
14616
324,-/405,Mini trådspole
Enkel trådspole med bremse. Kapacitet: ca. 350
m standard polytråd.
14630
96,-/120,Trådspole med gear. Hvid
Luksus trådspole med gear. Lynhurtig opspoling
med en udveksling på 1:2,5. Isoleret håndtag og
trinløs bremse.
14611
548,-/685,-

596,-/745,-

Polytape TURBO 40 mm - Brun eller hvid
Ledeevne: BEDST.
Modstand: 60 Ohm/km
Antal ledere: 14 superledere.
22441
22442

Varenr.

796,-/995,796,-/995,-

Tilslutningsklemmer
Når du skal have strøm fra hegnet over til dine
trådspoler.
146341
(Til 1 trådspole)
80,-/100,14634
(Til 3 trådspoler)
156,-/195,Stativ til 3 trådspoler
Udført i galvaniseret vinkeljern.
14633

196,-/245,-
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Varenr.

Varenr.

Pris uden/med moms

Trådsamler med vinkel
146031 25 stk.
Trådsamler, standard
14603 10 stk.

172,-/215,72,-/90,-

Samleled til el-reb

w

Pris uden/med moms

Ringisolator BASIS
156662 Sort. 25 stk.
48,-/60,Bit til ringisolator
Til montering af ringisolator med skruemaskine
16666 Bit, plast
48,-/60,-

Metaltrådene “afisoleres” og snos inde
i samleleddet.

44,-/55,56,-/70,-

Poda isolator
Billig isolator i god kvalitet. Patenteret
udformning.
15651
Sort 25 stk.
64,-/80,-

Alumuffe
Til sikker hjørnesamling.
14606 10 stk.

40,-/50,-

Skrue-isolator til jernpæl
Til jernpæl 6-16 mm. Ekstra stærk udførelse.
15655 Hvid. 25 stk.
112,-/140,-

Samleled til polytape
Passer til 20 - 40 mm.
14623 Rustfri 5 stk.

68,-/85,-

Plade til ledhåndtag
Til at koble 20-40 mm polytape på et
ledhåndtag.
146231 Rustfri 4 stk.

48,-/60,-

14621 Galvaniseret 5 stk.
146211 Rustfri 4 stk.

isolatorer
Isolator til tape 40 mm
Markedets bedste isolator til tape.
Gummipuder beskytter mod slid.
156692 Hvid. 20 stk.
15669 Sort. 20 stk.

188,-/235,188,-/235,-

Type W - til el-reb og Hippolux
Markedets stærkeste isolator til el-reb/Hippolux.
156761 Hvid. 25 stk.
100,-/125,15676 Sort. 25 stk.
100,-/125,156764 Hvid. 175 stk.
648,-/810,156763 Sort. 175 stk.
648,-/810,Type W - til jerntråd og polytråd
Markedets stærkeste isolator til jerntråd og
polytråd.
15673 Sort. 25 stk.
60,-/75,156733 Sort. 175 stk.
396,-/495,XDI.
Ultimativ ringisolator. High-tech konstruktion
med fuld metalkerne.
15665 25 stk.
64,-/80,156651 125 stk. i spand (inkl. bit)
296,-/370,Ringisolator SUPER.
15666 25 stk.
156663 125 stk. i spand
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60,-/75,264,-/330,-

Skrue-isolator til jernpæl
Til jernpæl 6-16 mm. Den kendte model.
15656 Sort. 25 stk.
80,-/100,-

Afstandsisolatorer
XDI Afstandsisolator 230 mm
High-tech konstruktion med fuld metalkerne.
15658 10 stk.
100,-/125,Afstandsisolator 210 mm
God til net- og fårehegn.
15657 Sort. 10 stk.

108,-/135,-

Afstandsisolator 180 mm
God til net- og fårehegn.
156571 Sort. 10 stk.

84,-/105,-

Afstandsisolator Pigtail 430 mm
Hvor maximal afstand er påkrævet.
15660 Hvid. 1 stk.

24,-/30,-

Afstandsisolator Pinlock 300 mm
God til net- og fårehegn.
186531 Hvid. 25 stk.
348,-/435,jørneisolatorer
Hjørneisolatorer
Hjørneisolator til tape
Markedets bedste hjørneisolator. Bruges i hjørner samt start og stop. Ved ledåbninger bruges
“start/stop pladen” (som vist, vnr. 156702) for
optimal elektrisk kontakt.Gummipuder beskytter
tapen mod slid.
156701 Hvid. 5 stk.
152,-/190,15670 Sort. 5 stk.
148,-/185,-

Varenr.

Varenr.

Pris uden/med moms

Rulleisolator
Letgående rulle sikrer, at tråden ikke slides ved
opstramning.
Pris
uden/med
15682
5 stk.moms
52,-/65,Hjørneisolator, Standard
Effektiv hjørneisolator til alle typer pæle.
15677
Sort. 25 stk.
164,-/205,15678
Hvid. 25 stk.
296,-/370,Poda hjørnerør
Den enkleste hjørneisolator. UV-beskyttet polypropylen.
146691 Hvid, ca. 1,2 m
20,-/25,14669
Sort, 25 m
152,-/190,kramper
Kramper uden modhager, 1 kg
393435 3,15 x 30 mm
394240 4,00 x 40 mm
394250 4,00 x 50 mm

48,-/60,48,-/60,48,-/60,-

Kramper uden modhager, 5 kg
3934355 3,15 x 30 mm
3942405 4,00 x 40 mm
3942505 4,00 x 50 mm

168/210,200/250,200/250,-

Kramper med modhager, 5 kg
3934353 3,15 x 35 mm
394050 4,00 x 50 mm

168/210,172/215,-

sømbeslag til rundtræ
Vinkel sømbeslag
3900
6-12 cm
3901
8-14 cm

40,-/50,40,-/50,-

trådstrammere
Trådstrammer
Effektiv og stærk. Til opstramning af Superwire,
Hippolux eller anden kraftig tråd.
14643
32,-/40,Trådstrammer, standard
Til opspændning af bæretråde til industri- og
havehegn.
146431
16,-/20,Håndtag til trådstrammer
Passer til trådstrammer model 14643.
146441
84,-/105,-

Varenr.

Pris uden/med moms

Gripple samleled
Tråden stikkes ind i Gripplen, hvor den automatisk låses, således at den ikke kan trækkes
tilbage igen. Anvendes på tråd fra 1,6 mm og op
til 3,4 mm. Tilhørende strammeværktøj side 79.
16611
20 stk.
212,-/265,Ledbeslag
Solidt ledbeslag. Let at montere.
14646
Sort. 4 stk.
146461 Hvid. 5 stk.

96,-/120,128,-/160,-

Ledbeslag, 3-vejs
Solidt ledbeslag. Let at montere.
14649
Sort. 4 stk.
146491 Hvid. 5 stk.

112,-/140,148,-/185,-

Skruer til isolatorer
Påført smøremiddel for hurtigere montage.
Bit inkluderet. 4,5 x 40 mm.
15100
200 stk.
84,-/105,Advarselsskilt
Lovpligtig på el-hegn mod offentlig vej.
Monteres med 2 stk. trådsamlere.
14602
18,-/23,pælehammer og -bor
Pælehammer til insultimber
16090
90 cm
Pælehammer galvaniseret
16008
Ø8
16010
Ø10
16014
Ø14
Pælebor
16106
Ø6 varmgalvaniseret
16114
Ø14 varmgalvaniseret

796,-/995,996,-/1.245,1.248,-/1.560,1.596,-/1.995,596,-/745,748,-/935,-

Jern- og plastpæle
Pigtailpæl
Med trædeplade, der sikrer let montering og et
stabilt tag i jorden.
14642
H: 104 cm
28,-/35,Tentorpæl
Tentorpæl med topisolator.
1463508 8 mm. H: 108 cm
1463510 10 mm. H: 108 cm

12,-/15,16,-/20,-
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Varenr.

Pris uden/med moms

Plastpæl til grise
Støbt i plast med jernspyd. 7 clips til montering
af tråde.
14637
H: 75 cm
20,-/25,Plastpæl til kvæg
9 clips til montering af tråde.
14636
H: 90 cm

24,-/30,-

Plastpæl til heste
7 clips til montering af tråde. Stærk trædeplade
(stigbøjle).
146362 H: 110 cm
36,-/45,led
Komplet led til tape/el-reb
Sættet består af:
1 stk. orange Super ledhåndtag, 2 stk. hvide ledbeslag, 2 stk. samleplader til 40 mm tape, 2 stk.
ringe i rustfrit stål.
14641
120,-/150,Komplet fjederled
Sættet består af:
1 stk. hvid fjeder (max bredde: 5 m), 1 stk.
orange Super ledhåndtag, 2 stk. hvide
ledbeslag.
146403
144,-/180,Selvoprullende led
Ledåbning op til 15 m. Svingbar spole.
Vedligeholdelsesfri. Komplet med spole.
146404 8 mm. H: 108 cm
596,-/745,-

Varenr.

Pris uden/med moms

Poda Super ledhåndtag
Markedets bedste. Kraftigt håndtag med stærk
fjeder. Krog i varmgalv. firkantprofil giver god
elektrisk kontakt.
146391
146390
146392

Sort
Orange
Hvid

36,-/45,30,-/38,36,-/45,-

hængsler
Stort tophængsel
Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
59010
164,-/205,Lille tophængsel
Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
59020
156,-/195,Bundhængsel
Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
59070
84,-/105,Bundhængsel justerbart
59040

156,-/195,-

Hængsel til trælåger
59114

L: 600mm. Ø20 mm hul.

92,-/115,-

5911

L: 450mm. Ø20 mm hul.

72,-/90,-

59111

L: 300mm. Ø16 mm hul.

52,-/65,-

59112

L: 175mm. Ø12 mm hul.

40,-/50,-

Øjebolt/hængsel
Fjederled Basis
Fjederled og ledhåndtag.
Ekskl. ledbeslag og fittings.
146402 8 mm. H: 108 cm

80,-/100,-

59041
59042

Ø20 x 200 mm
Ø12 x 150 mm

Split
5921

Rustfri

132,-/165,68,-/85,16,-/20,-

stabler

Poda Standard ledhåndtag
Solidt ledhåndtag til den rigtige pris.
146395 Sort

16

28,-/35,-

Stabel standard
59064
12 x 100 mm

52,-/65,-

Stabel standard
59063
16 x 100 mm

56,-/70,-

Stabel standard
59061
20 x 150 mm

72,-/90,-

Varenr.

Pris uden/med moms

Stabel Super
59054

12 x 190 mm

64,-/80,-

59053

16 x 250 mm

84,-/105,-

59051

20 x 275 mm

116,-/145,-

5907

20 x 275 mm

124,-/155,-

Stabel på monteringsplade
20 mm med monteringsplade.
5904

100,-/125,-

overfald og skudrigler
Overfald til trælåge
Stor. Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
59220
164,-/205,Overfald til stållåge, super
Ekskl. bolte.
5991

336,-/420,-

Overfald til letvægtslåge
Ekskl. bolte.
5901

328,-/410,-

Varenr.

Pris uden/med moms

Sikkerheds klipfald
Ekskl. skruer og bolte.
59251 se side 16

176,-/220,-

Lukketøj med klipfald, lille model
Skruer er inkluderet i prisen.
59250
Skudrigel med kodelås
Skruer er inkluderet i prisen.
59102

60,-/75,-

296,-/370,-

Lukketøj med kæde og krampe
(Uden skruer)
5908

68,-/85,-

Øjeskrue
5909

32,-/40,-

Sikkerheds Skudrigel til trælåge
59121

224,-/280,-

værktøj

Overfald til stållåge med beslag
Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
5990
348,-/435,Skudrigel til trælåger, super
Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
59201
268,-/335,Skildpadde/dørstop

Poda hegnstang
Klipper, bukker og holder trådene. Kan holde
flere tråde på en gang. Tangen er isoleret.
16522
596,-/745,Poda farmertang
Universal hegnstang, der også kan anvendes
som hammer.
16521
124,-/155,Gripple strammeværktøj
Med dette værktøj og Gripple samleled kan du
opstramme tråde og net. Forbedret design og
kvalitet.
166111
896,-/1.120,-

268,-/335,-

Poda trådvrider
Multifunktionelt værktøj til fastgørelse af
trådklemmer til insultimber pæle.
16523
68,-/85,-

Fjederlukketøj
Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
59120 Hvid. 5 stk.
176,-/220,-

Poda trådvinde professionel
Letanvendelig, galvaniseret trådvinde til alle
typer tråd.
16528
796,-/995,-

59192
lukketøj

Anslag
59160 2-vejs
59170

2-vejs til rund pæl

116,-/145,124,-/155,-

Lukketøj med klipfald
Skruer og bolte er inkluderet i prisen.
59100 2-vejs
156,-/195,-

Sikringsboks
Tyveri-sikringsskab
Galvaniseret.
19552

1.298,-/1.623,-
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Landsdækkende
rådgivning, montage
og service

Poda Centre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kontakt dit lokale
Poda-center!
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Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda

Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn
Hegn

Nord
Thy
Terndrup
Randers
Viborg
Vest
Midtjylland
Sydvestjylland
Syd
Rødekro
Vestfyn
Østfyn
Lolland-Falster
Stevns
Vestsjælland
Nordsjælland
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9884
9794
9833
8646
8664
9788
7580
7525
7475
3055
6597
6484
5470
5550
5930
4634

4501
6201
5422
7048
7849
1366
5522
1247
4535
3311
7636
2384
0100
0502
2922
0101

5697 5388
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www.poda.dk

